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  011a-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:31. (  قائماً  الشرب حكم بيانه مع الشرعية ا'ذكار على المحافظة أھمية في الشيخ من كلمة - 1

 ) 00:07:27(  ؟)  قيام ونحن ونشرب نأكل كنا(  عمر ابن أثر عن جوابكم ما - 2
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

خيرالكالم أو أفضل الكالم بعد القرءان أربع كلمات ال ( : ومن ذلك قوله عليه الصالة و السالم  :الشيخ 

مثل هذا الذكر يفسح اال ، ف )سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر : يضرك بأيهن بدأت

للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه ، فيذكر اهللا عز و جل مبثل هذا الذكر الذي يلي القرءان يف الفضل دون عدد يتقيد 

سبحان اهللا و احلمد هللا و ال إله إال اهللا و : به ، فهو يتصرف فيه حسب ظرفه و حسب وقته فيكرر ما يشاء 

من قال ( ار مثال ذكرا مقيدا بالسنة بعدد فيأيت هنا مثل قوله عليه الصالة و السالم و إذا أراد أن خيت. اهللا أكرب 

مائة مرة فإذا القسم . )في يوم مائة مرة سبحان اهللا و بحمدهغفرت له ذنوبه و إن كانت مثل زبد البحر 

ال إله إال اهللا واهللا سبحان اهللا والحمد هللا و ( : األول ال يستطيع اإلنسان أن يتقيد به بعدد فيكفي أن يقول

من قال سبحان اهللا و بحمده مئة مرة غفرت له ذنوبه ( انتقلنا إىل مثل فيه عدد احلديث السابق  ... )أكبر 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك ( فذلك مثل هذا األجر من قال يف يومه مئة مرة  )و إن كانت مثل زبد البحر 

أنتم بتشوفو هذا أطول من ذاك ، من كان عنده . )شيء قدير  له ، له الملك و له الحمد و هو على كل

و اآلن . نفس أطول يأيت مبثل هذا الذكر األخري مائة مرة و األجر غفرت ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر 

  .أما الصغري فقد ال حيتاج إىل طعام حبتاج إىل ارضاع . اشتغلوا يف طعامكم بارك اهللا لكم فيه 

ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا (( الثاين ممكن يفسر على ضوء القواعد الشرعية اليت منها أما احلديث  ...

نهى رسول اهللا صلى اهللا ( : األشهر حديث  أنس بن مالك قال ...الذي احملت اليه مثاال صاحلا  ...لكن  ))

  . )زجر ( من لفظة النهي و الزجر أبلغ يف النهي  )زجر ( و يف لفظ له  )عليه وسلم عن الشرب قائما 



  ...فهذا امر يف  ...ويعرض عن النص العام  ...ال يدري هو تأويله  ...

  ؟ ...كنا نأكل وحنن منشي ونشرب وحنن قياما ... :السائل 

ترى كون الصحابة كانوا يفعلون هذا أقوى يف احلجة إلباحة الشرب قائما أم ما صح عن النيب صلى  ... :الشيخ 

  لم أنه كان يشرب قائما ؟اهللا عليه وس

  النيب :السائل 

  نعم ، تبني لك اجلواب :الشيخ 

  . ... :السائل 

  .إذا تبني لك اجلواب من حديث ابن عمر من باب أوىل  :الشيخ 

  يف ظرف معني ...: سائل آخر 

عد ما ى هذا سؤال طيب هذا ميكن اجلواب عليه بعديد من األمور ، منها أن شرم قياما كان إما ب :الشيخ 

الرسول عليه السالم عن الشرب قائما ، و أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غري علم بنهي الرسول عليه 

الصالة والسالم بالشرب قائما ، و لذلك فالنصوص اليت خلت يف السنة تتحدث عما كان يف زمن الرسول عليه 

املرفوع أم ال و ال شك أن الصواب أن ذلك يف الصالة والسالم ، اختلف علماء احلديث هل هي يف حكم 

، ففي )كنا نأكل و نشرب و نحن قيام ( حكم املرفوع إال للتعارض ، إال عند التعارض ، فهنا يف احلديث 

األحاديث اليت ذكرناها آنفا ى عن الشرب قائما ، و قال للذي يشرب قائما قيء و لذلك ال يصح معارضة 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثل حكاية ابن عمر عن الصحابة ، علما أن كل النواهي الصحيحة الصادرة 

الذين يبلغ عددهم ألوف . ذي عقل و ذي لب ال يستطيع أن يفسر كالم ابن عمر بأنه يعين كل الصحابة 

قيام ، لكن هو يعين أفراد من الصحابة بال شك رآهم يشربون من . مؤلفة هذا أمر بدهي ما خيطر يف بال إنسان 

وكل . فنحن نعلم بالضرورة أن هناك عددا ضخما كانوا يشربون قياما ألن هذا هو األصل و كل أمر ليس فيه 

أمر ليس فيه ي أو مل يرد فيه ي بعد فهو على الرباءة األصلية كما يقول الشوكاين و غريه فهو على اجلواز ، 

عن فرد من أفراد الصحابة خيالف حديثا مرفوعا اىل  فحينئذ إذا جاءنا خرب كهذا يتحدث عن بعض الصحابة أو

لكن ذلك , النيب صلى اهللا عليه و سلم ، فيقال له من الناحية الفقهية العملية اليت ينبغي أن ينتهي املسلم إليها 

كما أننا جند يف بعض األحاديث أن بعض الصحابة ختتموا . يفيدنا أن ذلك كان يف يوم ما للناس هذا مالحظ 

 من ذهب و لبسوا احلرير لكن هذا ما احد يشكل عليه األمر ألنه مستقر يف باله ، صحة األحاديث يف خبامت

إما أنه فعلوا : اجلواب أحد شيئني . النهي عنه ، فإذا لو قيل كيف توفق بني فعلهم خبالف ما ى عنه نبيهم 



و الختصار النص الصريح يف .  األخبار ذلك يف وقتاالباحة أو أم مل يبلغهم النهي ، فهكذا طريق اجلمع بني

احلكم إذا تعارض مع نص غري صريح فالنص الصريح يقدم على النص غري الصريح فحديث ابن عمر ليس 

صرحيا يف الرفع ، بينما األحاديث صرحية فحني التعارض و إذا مل ميكن التوفيق قدم الصريح على غري الصريح 

  .وعليكم السالم و رمحة اهللا  

  .نعم   :خ الشي

  . ... :السائل 

  .هو صادق و ما خيرج عن كالمنا السابق هو صادق يف كونه رأى الرسول عليه السالم   :الشيخ 

  . ... :السائل 

  ماذا نقول يف النهي اذا خالف النص :الشيخ 

  ...اجلمع مقدم على الرتجيح  :السائل 

لقه أنا ما فهمتك ما تستعجل إذا نقدت جيب أن ليس على اإلطالق الذي أنت تط ...بارك اهللا فيك  :الشيخ 

  حترر النقد فأنا أقول لك اآلن شيء اجلمع مقدم على الرتجيح هذا كالم صحيح و لكن اجلمع بني ماذا وماذا ؟ 

  بني الدليلني  :السائل 

  طيب أنت ما بتجمع بني دليلني أنت جتمع بني دليل و بني فهم  :الشيخ 

  فهمت كالمي ؟ما  ...امجع بني  :السائل 

كالمك فهمته بينما أنا اآلن أظن بك أنك جتمع بني دليل و فهم ليس بني دليل و دليل ، مثال لو   :الشيخ 

مجعت بني ي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشرب قائما و بني شرب قائما يصح كالمك لكن يصح 

أنت ملا قلت لك أنه حديث علي هذا عرف . بنتيجة يعين يصح لكان ينبغي أن جنمع بني دليل و بني دليل 

صح أم ال ؟ فهم علي . قلت لكن فهمه فإذا أنت جتمع بني فهم علي و بني دليل خمالف له . اجلواب مما سبق 

  ) .دليل هو 

  .ال ليس دليل   :السائل 

ح ؟ أنا قلت لك إذا سؤالك ليس يف حمله ملا بتقول أليس اجلمع بني الدليلني هو األصل و عدم الرتجي :الشيخ 

متام لكن هو دليل معارض بفهم دليل و ليس دليل معارض لدليل ، على كل حال تأمل يف هذا الكالم إن شاء 

  .اهللا حىت يتبني لك الكالم ان شاء اهللا  

  بالنسبة للطعام قائما هل هو كاملاء  ؟: أبو ليلى 



ملا روى حديث يف النهي عن  ...تعاىل عنه  ما يف عندنا نص بالنهي عنه لكن أنس بن مالك رضي اهللا :الشيخ 

و ال جند خمالفا له يف الصحابة ، فنحن نتبعه على  )األكل شر ( : الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله 

هذه العادة . هذا وخباصة أن األكل قائما أصبح موضة العصر احلاضر الكراسي موجودة بكثرة وهم يقومون 

  .اك يف خمالفتهم يف ترك هذا القيام أثناء الطعام الغربية ، فيتأكد حينذ

  .نريد موعظة يا شيخ  :السائل 

  فنحن يف ماذا يا أستاذ  ؟ :الشيخ 

  . ... :السائل 

البحث بارك اهللا فيك جيوز أو ال جيوز ، أما أنه األفضل أخونا أبو أنس يذكرنا مبوعظة يقدمها أو  :الشيخ 

فالذي خيطر يف البال أن نتحدث يف هذا اال حول احلديث املعروف يقدمها بعضنا لبعض إن شاء اهللا ، 

و ( : لديكم مجيعا و لكن البد من التعليق على جانب من ذلك احلديث أال و هو قوله عليه الصالة والسالم 

الذي نفس محمد بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و ال تؤمنوا حتى تحابوا ، أفال أدلكم على شيء إذا 

فنبينا صلوات اهللا و سالمه عليه يرتب على دخول اجلنة أن تتحقق  )تموه تحاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم فعل

وهذه احملبة حتقق اإلميان الذي هو األصل بدخول اجلنة فإا حمرمة على الكافرين ، فقد قال ربنا عز وجل . احملبة 

، فالرسول صلى اهللا عليه و سلم جيعل السبب املباشر  ))أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون (( : يف القرآن الكرمي 

( لكنه يبني أن هذا اإلميان ال يكمل حىت تتحقق احملبة بني املؤمنني . لدخول اجلنة هو اإلميان باهللا و رسوله 

هنا دقيقة من التفسري هلذا  )والذي نفس محمد بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و ال تؤمنوا حتى تحابوا 

فاإلميان شرط أساسي لدخول اجلنة مهما كان  )ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ( يث ال بأس من التعرض له احلد

ألن دخول اجلنة كما تعلمون مجيعا إن شاء اهللا على مراتب و على منازل . شأن هذا اإلميان قوة و ضعفا 

أوال أو تأخر عنها ثانيا ، مث حسب  فحسب قوة إميان املؤمن و ضعف إميان املؤمن ، يكون له أسبقية يف الدخول

قوة اإلميان و الضعف تكون منزلته يف اجلنة ، فنحن نعلم مجيعا أن هناك ناسا يدخلوناجلنة دون حساب و ال 

يف البشر الذي ال يعلم . لكن هؤالء قلة نادرة جدا جدا . عذاب ، يعين كما يقال يقال اليوم ترانزيت فورا 

يدخل )أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه يوما   ...يف احلديث الصحيح فقد جاء . عددهم إال اهللا 

اجلنة من أميت سبعون ألفا بدون حساب و ال عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر ، مث دخل عليه السالم يف 

ال احلجرة فأخذ أصحابه يتحدثون بينهم من يكون هؤالء السبعون احملظوظون يدخلون اجلنة دون حساب و 

من يكون هؤالء غري حنن املهاجرون الذين هاجروا يف سبيل اهللا عز و جل و تركوا : بعضهم يقول . عذاب 



. بل حنن األنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصالة والسالم يف ساعة العسرة : آخرون يقولون. بالدهم و أوطام 

يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى اهللا عليه و سلم ال هؤالء و ال هؤالء و إمنا هم أبناءهم الذين : ثالث يقول 

هم الذين ال يسرتقون و ال و ال : مث خرج عليهم الرسول عليه الصالة والسالم جمددا ليقول هلم . و مل يروه 

يا رسول اهللا : فقام رجل من الصحابة امسه عكاشة أو عكاشة بالتخفيف قال . يتطريون و على رم يتوكلون 

). سبقك ا عكاشة : أنت منهم ، فقام آخر و طلب منه نفس الطلب قال : أن جيعلين منهم ، قال  أدعوا اهللا

هنا حبث طويل ليس اآلن يف صدده الشاهد أن دخول اجلنة على درجات و طبقات و بعد الدخول فناس  

مصري  ناس البد هلم من حساب ولو أن, كهؤالء السبعني ألف يدخلون اجلنة بدون حساب و ال عذاب 

وإىل هذه احلقيقة يشري نبينا صلى اهللا , لكن البد هلم من حساب , احلساب سيكون دخوهلم اجلنة دون عذاب 

ملاذا ألن األغنياء سيسألون كما  )يدخل فقراء أمتي الجنة قبل األغنياء بخمس مائة عام ( : عليه وسلم بقوله

امة حتى يسأل عن أربعة منها وعن ماله من أين ال تزول قدما بني آدم يوم القي( جاء يف احلديث الصحيح 

إذا دخول اجلنة حىت الذين سوف ال يعذبون البد هلم من حساب يف احملشر ما شاء اهللا  )اكتسبه وفيما أنفقه 

, فحدث عنهم وال حرج . أما الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما واستحقوا بذلك عذاب اهللا يوم القيامة , من سنني 

ولكن البد أن خيرجوا يوما ما من النار بسبب إميام كما قال عليه الصالة , نار ويعذبون فإم يدخلون ال

الشاهد من هذا الكالم كله أن , أي ال خيلد يف النار  )من قال ال إله إال اهللا نفعته يوما من دهره ( والسالم 

, ميان هنا املقصود به مطلق االميان فهذا اال )ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ( نوضح قوله عليه الصالة والسالم 

اجليل األول , سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب لدخول اجلنة أما أنه دخل اجلنة دون حساب وال عذاب 

أو دخل اجلنة بعد عذاب وخيتلف مدة البقاء يف العذاب , الذي ذكرناه أو دخل اجلنة بعد حساب دون عذاب 

وال تؤمنوا ( ولكن مابال قوله عليه السالم  )حتى تؤمنوا ( : قوله عليه السالم  كل هذه األنواع داخلة يف عموم

, ال : اجلواب , ال : هل هذا اإلميان الثاين املذكور يف احلديث هو عني اإلميان األول اجلواب  )حتى تحابوا 

فاملهم . منوا ولو كان اميانا ناقصا املقصود هنا اإلميان الثاين خبالف اإلميان يف احملل األول ال تدخلوا اجلنة حىت تؤ 

اآلن , أما وال تؤمنوا حىت حتابوا أي ال تؤمنون إميانا كامال إال إذا حتاببتم , أنه ينجيه اخللود مع الكفار من النار 

ماذا نفعل ؟ يذكر الرسول عليه الصالة والسالم سببا من أسباب إجياد هذا التحابب الذي , يأيت متام احلديث 

وال تؤمنوا حتى تحابوا أفال أدلكم على ( : فيقول, سباب الكثرية يف أن يستكمل ا املؤمن إميانه هو من األ

  أنتم اآلن نزلت الشمس عليكم قم يا أبا عبد اهللا )شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم 

  نرجع شوية للوراء : أبو ليلى 



  نفسكلكن ال تضيق على , لسه يف هناك مكان  :الشيخ 

  ... :السائل 

ليتسىن به املسلم املنازل , فقال عليه السالم يف سبيل بيان طريقة حتقيق االميان الكامل , جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

أقول سببا لتنبيه أنه احلديث أنه , ذكر يف سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال اإلميان , العليا يف جنات اخللد 

لكن جاء يف بعض , هذا لفظ احلديث يف الصحيحني . ألخيه ما حيب لنفسه جمرد أن حيب املسلم ما حيب 

ال يؤمن أحدكم حتى يحب ( وهي زيادة هامة موضحة مبينة  "من اخلري " طرق هذا احلديث الصحيحة زيادة 

طيب أنا أحب أن , ألن قد يقول شخص أمحق أو جمادل يف الباطل  )ألخيه ما يحب لنفسهقال من الخير 

ال يؤمن أحدكم حتى ( فهل هذا ينبغي أن حيبه للمسلم اجلواب يف هذه الزيادة اهلامة , ال يف احلرام أمتتع مث

وليس كل شيء حيبه وقد يكون احملبوب عنده مكروها شرعا قد يكون  )يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير 

, ال : اجلواب , ه أو ذاك احلرام احملبوب لديه حراما فهل جيوز هو أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه من هذا املكرو 

  .ألن احلديث إمنا يقصد اخلري وذلك ما جاء مصرحا به يف تلك الرواية الصحيحة وهي يف كتاب األدب املفرد 
  


